Núm. de Decret i Data:
2019DECR002590 14/11/2019

PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ

Dilluns 18 de novembre de 2019
A les 19’30 hores
A la sala de sessions de l’Ajuntament (plaça de la Fàbrica núm. 1)

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA
1.- Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors (actes núm. 12, 13 i 14).-2.- Despatx Oficial.-3.- Determinació del nombre de regidors amb dedicació parcial i determinació dels
drets econòmics d’aquests membres electes.4.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment
de l’ocupació “Pla 3.000. Pla municipal de foment de l’ocupació” i pel foment de
l’autoocupació “Pla 2.000. Pla municipal de foment de l’autoocupació”.-

MOCIONS

MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL
5.- Moció en defensa de l’autonomia local.-6.- Moció per garantir la independència i la pluralitat de la comunicació pública local.- -

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
7.- Moció contra la privatització dels serveis públics i de rebuig al projecte de llei de
contractes de serveis a les persones.MOCIONS PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
8.- Moció per a la implantació d’un sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació
(SAAC) mitjançant símbols en el municipi de Premià de Dalt per a les persones amb
autisme.9.- Moció per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els
matrimonis, en l’accés a la pensió de viudetat.-

10.- INFORME DE REGIDORIESHISENDA
- Donar compte de l’informe emès per la tresorera municipal sobre el compliment dels
terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i càlcul del
període mig de pagament corresponent al tercer trimestre de l’any 2019.
- Donar compte del compliment dels objectius de la Llei Orgànica 2/2012, en el tercer
trimestre de 2019.

PRECS I PREGUNTES
PRECS I PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP
REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL

MUNICIPAL

D’ESQUERRA

11.- Prec relatiu a la zona verda del Carrer Vogi.-12.- Prec relatiu a la retirada del pal de la placa solar dels antics contenidors soterrats
ubicats enfront del quiosc.-13.- Prec relatiu a la vorera del carrer Montseny.-

14.- Preguntes relatives al nou govern.-15.- Preguntes relatives a la determinació del nombre de regidors amb dedicació
parcial.- -

PRECS PRESENTATS PEL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PREMIÀ DE DALT
16.- Prec relatiu al compromís i l’acció de govern cap a la independència i les llibertats.17.- Prec relatiu als reconeixements a Neus Català, a les dones de Ravensbrück i als
infants de la Colònia Negrín.-18.- Prec relatiu a la cartellera del carrer dels Arbres.--

PREGUNTES PRESENTADES PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS
19. Pregunta relativa als talls de llum en l’Avinguda Catalunya/carrer Berguedà.20. Pregunta relativa a la rotonda del Camí del Mig.21. Pregunta relativa al contracte de seguretat privada.22. Pregunta relativa al contracte de lloguer de la Poma Bike Park.-

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura.

L’Alcalde
Josep Triadó Bergés

